ТЮ 8-9 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8-9 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Міжнародного інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»
2017/2018 навчального року, який проводиться Національним центром «Мала академія наук України».
Оцінювання виконання тестових завдань здійснюється згідно таким критеріям:
1. На початку конкурсу кожний учасник отримує 30 балів.
2. За неправильну відповідь від загальної суми балів віднімається 25% від кількості балів за дане завдання.
3. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати при виконанні завдань тестового етапу, становить 150. Час
виконання завдань – 75 хв.
Сподіваємося, що кожний з учасників конкурсу добре підготувався до нього, тому буде самостійно і вдумливо
виконувати завдання. Бажаємо Вам, юні друзі, успіхів і сподіваємося, що Ви станете завзятими дослідниками і поповните
ряди Малої академії наук України.
Результати завдань та відповіді до них можна буде знайти на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/ після 20
січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, що оцінюються в 3 бали
1. Хто є хто? Встановіть відповідність портретів вчених і винахідників до їх імен: а) Нікола Тесла,
б) Майкл Фарадей, в) Андре Ампер, г) Томас Едісон.

1
2
3
4
А. 1-а), 2-б), 3-г), 4-в); Б. 1-в), 2-б), 3-а), 4-г); В. 1-г), 2-в), 3-а), 4-б); Г. 1-б), 2-в), 3-г), 4-а);
2. Пряма мова. «Мене створила моя мати», - ці слова належать…
А) …Ніколі Тесла; Б) …Ісаку Ньютону, проте їх використав Едісон; В) …Томасу Альва Едісону;
Г) …автору тестових завдань.
3. Факти біографії. У 12 років його офіційна академічна освіта завершилася назавжди, він більше не
вчився в жодному навчальному закладі. Цей факт стосується …
А) … Ніколи Тесла; Б) …Томаса Едісона; В) …Ніколи Тесла і Томаса Едісона так само; Г) Цей факт
вигаданий автором тестів.
4. Факти біографії. З 6000 досліджених екземплярів рослин для створення вугільної
нитки для лампи розжарювання Едисон обрав …
А) … очерет; Б) … лляні волокна; В) … джутові волокна; Г) … японський бамбук.
5. Факти біографії. Коли під час пожежі була знищена бібліотека 62-річного Едісона,
знаменитий винахідник почав реготати. Свою дивну реакцію він пояснив …
А) … тим, що ледь не збожеволів; Б) … тим, що радів тому, що перед цим перевіз усі
свої папери в інше місце; В) … тим, що помічники встигли всі вдалі проекти скопіювати;
Г) … тим, що радів від того, що всі його помилки і невдачі зникли.
6. Факти біографії. Перший клас початкової школи Нікола Тесла закінчив у рідному селі ... (1),
розташованому в провінції Ліка тодішньої…. (2), тепер ця місцевість належить країні … (3). Замість крапок
вкажіть назви місцевостей.
А) (1) Грац, (2) Австрії, (3) Сербії; Б) (1) Сміляни, (2) Австро-Угорської імперії, (3) Хорватії;
В) (1) Сміляни, (2) Угорщини, (3) Сербії; Г) (1) Госпич, (2) Австро-Угорської імперії, (3) Чорногорії.
7. Чудесне зцілення. 17-річний Нікола Тесла ледве не загинув від холери. Після обіцянки батька
виконати бажання сина, Нікола чудом переміг хворобу. Що і чому попросив Нікола в батька?
А) Дозволу одружитися на коханій дівчині, тому що батьки були проти його раннього шлюбу.
Б) … Дозволу вчитися на інженера, тому що у родині мріяли, щоб він став священиком, як батько.
В) Дозволу стати священиком, як батько, тому що батьки бажали дати йому технічну освіту. Г) Дозволу
поїхати в Америку на навчання, тому що батьки не відпускали його так далеко.
8. Факти біографії. Пропрацювавши 4 роки в Європі, Тесла в 1884 році поїхав до Америки. В дорозі
його обікрали, і він прибув у Нью-Йорк з 4 центами в кишені. Він розповідав, що, проходячи по Бродвею,
побачив людей, які ремонтували електричний мотор. Він допоміг ремонтувати і заробив $20. Невдовзі Тесла
почав працювати …
А) … у власній майстерні; Б) … землекопом; В) … телеграфістом у телеграфній компанії Нью-Йорка;
Г) …інженером у компанії Едісона «Edison Machine Works».

9. Факти біографії. Тесла працював у Едісона впродовж року і вдосконалив 24 електричні машини та
винайшов нові типи комутатору і регулятору струму. Згідно з домовленістю Едісон повинен був заплатити
Теслі $50 000, проте…
А) … виплатив лише третину; Б) … повідомив, що буде платити в розстрочку; В) … не заплатив
нічого, сказавши, що угода насправді була «американським гумором»; Г) … відтермінував виплату на
невизначений строк.
10. Факти біографії. Після невиплати Едісоном грошей за виконану роботу Тесла залишив
співробітництво з ним і біля року жив у скруті, зокрема працював…
А) … сторожем; Б) … землекопом; В) … ремонтником-електриком; Г) … не працював ніде і жив на вулиці.

Завдання, що оцінюються в 4 бали

11. «Війна струмів». Так називають протистояння Томаса Едісона і Ніколи
Тесла (разом із Джорджем Вестінгаузом) у боротьбі за використання в
електротехніці …, «війна» закінчилась…
А) …дугових ламп для вуличного освітлення, винайдених Тесла і ламп
розжарювання, винайдених Едісоном, закінчилась перемогою Едісона; Б) …змінного
та постійного струму, закінчилась перемогою Тесла; В) …дугових ламп для вулиці,
винайдених Тесла і ламп розжарювання, винайдених Едісоном, закінчилась перемогою
Тесла; Г) …змінного та постійного струму, закінчилась перемогою Едісона.
12. Винаходи Тесла. Вкажіть, який з винаходів не належить Ніколі Тесла: 1) двофазний електричний
двигун; 2) електролічильник; 3) частотомір; 4) високочастотний трансформатор; 5) перший хвильовий
радіопередавач.
А) 2), 5); Б) 3), 5); В) ні один з наведених пристроїв не є винаходом Тесла; Г) усі наведені пристрої були
винайдені та сконструйовані вперше Ніколою Тесла.
13. Дослідження Тесла. У 1943 році Верховний суд США підтвердив першість Ніколи Тесла у винаході,
який він створив ще в 1893 році. Цей винахід полягає в створенні:
А) радіо; Б) частотоміру; В) асинхронного двигуна; Г) високовольтного трансформатора.
14. Плани досліджень. Тесла мріяв про використання енергії …
А) води у водоспадах; Б) хвиль моря; В) землетрусів; Г) електромагнітних хвиль.
15. Успішні проекти Тесла. Відомо, що відомий фізик Дж. Томсон лорд Кельвін не розділяв погляди
Ніколи Тесла щодо перспективності застосування змінного струму. Проте після ознайомлення із
досягненнями Тесла на Всесвітній промисловій виставці в Чикаго, він кардинально змінив свою точку зору і
дав пораду відомому промисловцю і винахіднику Вестінгаузу. Вкажіть, що порадив Кельвін.
А) Розпочати випуск асинхронних двигунів Н. Тесла. Б) Розпочати будівництво «башти Тесла» на
острові Лонг-Айленд. В) Підтримати проект Ніколи Тесла щодо будівництва найпотужнішої на той час
Ніагарської гідроелектростанції. Г) Підтримати проекти Ніколи Тесла щодо передачі електроенергії на
великі відстані.
16. Винаходи Тесла. На острові Лонг-Айленд, розташованому за 60 км на північ
від Нью-Йорка, Тесла придбав ділянку землі поряд володіннями Чарльза Вордена. На цій
ділянці Тесла розпочав будівництво гігантської споруди, яка отримала назву….. (1), була
побудована з … (2) і призначалася для …. (3)
А) (1) …башта Тесла, (2) …з металу, (3) … призначалася для запровадження
трансатлантичного телефонного зв’язку; Б) (1) … башта Тесла, або «Ворденкліфф», (2) …
з дерева і металу на куполі, (3) … для безпровідної передачі електроенергії на далекі
відстані, а також для радіо і телефонного зв’язку; В) (1) … проект «Ворденкліфф», (2) …
тільки з дерева, (3) … для радіо і телефонного зв’язку; Г) (1) …башта Тесла, (2) …з металу, (3) … для
отримання штучних блискавок.
17. Проекти Тесла.
Тесла планував сконструювати дирижабль, на
електроприводі, який здійснював би переліт з Нью-Йорка до Лондона за три
години. При цьому він пропонував…
А) … досягти надзвукової швидкості за допомогою реактивного двигуна;
Б) … розташувати на платформах у океані станції заправки
електроенергією;
В) … запровадити радіокерування швидкістю цих
дирижаблів; Г) … забезпечити також рух дирижаблів під землею на відстані 8 міль.
18. Дослідження Тесла. Відомо, що під час пожежі в лабораторії Тесла в НьюЙорка, були знищені його результати досліджень Світлина з архіву Ніколи Тесла
підтверджує, що Тесла вів дослідження рентгенівських променів …
А) … незалежно від К. Рентгена і І. Пулюя, але в ті самі часи; Б) … спільно з Конрадом Рентгеном;
В) … спільно з Іваном Пулюєм; Г … раніше Конрада Рентгена.
19. Винаходи Тесла. Сконструйовані Ніколою Тесла асинхронні електродвигуни, на відміну від двигунів
Едісона, не включали до себе …
А) … статора; Б) … ротора; В) … індуктора; Г) … щіток.

20. Пам'ять про генія. На світлинах представлені пам’ятники Ніколі Тесла: 1) біля Ніагарського
водоспаду; 2) у його рідному селищі – Смілянах; 3) у столиці Азербайджану Баку; 4) у столиці Чорногорії
Підгориці. Вкажіть відповідність між позначеними світлинами та вказаними місцями
розташування.

а)

б)

в)

г)

А) 1) – а), 2) – б), 3) – в), 4) – г); Б) 1) – а), 2) – б), 3) – г), 4) – в); В) 1) – б), 2) – а), 3) – в), 4) – г);
Г) 1) – б), 2) – в), 3) – а), 4) – г).

Завдання, що оцінюються в 5 балів

21. Синхронні електродвигуни. Вкажіть усі правильні твердження щодо особливостей синхронних
електродвигунів. Синхронні двигуни:
1) мають ротор, але не мають статора; 2) мають і ротор, і статор; 3) ротор і статор обертаються з
однаковою швидкістю; 4) швидкість обертання ротора більше швидкості статора; 5) статор двигуна не
рухається, а ротор рухається; 6) синхронний електродвигун – це електрична машина змінного струму;
7) статор містить одну або кілька обмоток зі змінним струмом; 8) двигун працює завдяки явищу
електромагнітної індукції.
А) 2), 5), 6), 7), 8); Б) 1), 6), 7), 8); В) 3), 6), 7); Г) 4), 6), 7), 8).
22. Що це? На рисунку зображений пристрій, винайдений Ніколою Тесла, який має назву:
А) плазмова куля Тесла; Б) зменшена модель башти Ніколи Тесла Ворденкліфф;
В) трансформатор Тесла; Г) частина асинхронного електродвигуна Ніколи Тесла.
23. Хай буде світло! Тесла любив видовищні яскраві демонстрації фізичних явищ та своїх
винаходів. У Колорадо Спрінгс у 1899 році Нікола Тесла запалив 200 ламп на відстані 25 км, не
з’єднаних при цьому проводами. Це сталося завдяки…
А) … завдяки пропусканню блискавки між лампами; Б) … атмосферній електриці, яка накопичилася в
повітрі після грози; В) … завдяки потужному електромагнітному полю, що утворювалося навколо
високочастотного резонансного трансформатора; Г)… це була містифікація, підхоплена і розповсюджена
пресою.
24. Тесла на фотографіях. На світлині зображений Нікола Тесла в своїй
лабораторії в Нью-Йорку на фоні…
А)
…
на
фоні
спіралеподібної
котушки
високовольтного
трансформатора; Б) … на фоні котушки, де зберігалися намотані
провідники; В) … на фоні обмотки гігантського електродвигуна; Г) … на
фоні частини ротора Ніагарської гідроелектростанції.
25. Іграшка за винаходом Тесла. З цією цікавою науковою іграшкою, що
являє собою скляну кулю з рухомими всередині блискавками, знайома велика кількість учнів. Вкажіть ті
назви, які є правильними для цього пристрою: 1) плазмова куля Тесла, 2) одноконтактна лампа; 3) плазмова
лампа; 4) газорозрядна лампа з одним електродом; 5) маленька котушка Тесла всередині кулі з інертним газом
А) 1), 3), 5); Б) 1), 4), 5); В) 1), 2), 3); Г) Усі назви правильні.
26. Куля Тесла. Якщо доторкнутися до поверхні плазмової кулі Тесла (патент 1894 року) …
1) … і одночасно до батареї опалювання, то можна отримати удар струмом; 2) … монетою,
то між поверхнею і монетою проскочить іскра, а через певний час монета розігріється; 3) …
пальцем, то «блукаючі блискавки» всередині кулі зберуться під пальцем; 4) … пошкодженою
люмінесцентну лампу і навіть просто піднести її до кулі, то лампа засвітиться; 5) … мобільний
телефон і навіть просто піднести його до кулі, то він самостійно почне виконувати певні дії.
Вкажіть правильні твердження.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4); В) 2), 3), 4); Г) 2), 3), 5).
27. Асинхронний електродвигун. Нікола Тесла винайшов принцип дії асинхронного
двигуна. Вкажіть правильні твердження щодо цього пристрою.
1) Швидкість обертання ротора співпадає з частотою обертання індукції магнітного
обертального поля. 2) Обертальне магнітне поле створюється струмом у обмотках
статора. 3) Асинхронний електродвигун може працювати і як машина змінного струму, і
як машина постійного струму. 4) Ротор асинхронного двигуна не живиться струмом від
будь-якого джерела.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4); В) 2), 4); Г) 2), 3).

28. Частина асинхронного двигуна. На рисунку представлена складова
асинхронного двигуна. Вкажіть правильні твердження щодо цього пристрою.
1) Пристрій має назву «біляче колесо». 2) Пристрій є ротором. 3) Пристрій є
статором. 4) Це оболонка, яка захищає двигун від виходу назовні електричного поля
на кшталт «клітки Фарадея». 5) Пристрій має назву «біляча клітка». 6) У цьому пристрої виникає індукована
ЕРС за рахунок обертального магнітного поля, створеного змінним струмом у статорі двигуна.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 2), 4), 6), В) 3), 4), 5), 6); Г) 1), 2), 5), 6).
29. Абстрактна задача. Десь на невідомій планеті в далекій-далекій Галактиці живуть
дивні мешканці. Вони майже увесь час щось їдять. За рахунок їжі ці істоти можуть
перетворюватися і змінювати свою сутність. От як це відбувається.
Кожен ФІК може з'їсти 5 СУН. Якщо ФІК з'їв зєвні СУНИ, то його називають ЗІКОМ.
Якщо він з'їв жатні СУНИ, то його називають ЖИКОМ. Якщо СУНИ були одночасно і
жатні, і зєвні — ФІК перетворюється на КІФА.
Оберіть вірні твердження і розберіться з цими інопланетянами.
1) ЗІК їв зєвні СУНИ; 2) ФІК може з'їсти тільки жатні суни; 3) Існує такий КІФ, що є
одночасно і ЖИКОМ; 4) Кожен ФІК є ЗІКОМ.
А) 1, 3, 4; Б) 1, 2, 3; В) 3, 4; Г) 1, 3.
30. Абстрактна задача — продовження. Оберіть вірні твердження.
1) Кожен ЗІК є ФІКОМ; 2) Кожен ЖИК є ЗІКОМ; 3) Існує такий ФІК, що
є КІФОМ; 4) Існує такий ЖИК, що не є КІФОМ.
А) 1, 4; Б) 2, 3; В) 1, 3, 4; Г) 1, 2, 4.

І на сам кінець – усім учасникам
конкурсу на замітку – слова Ейнштейна
«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ – 2018»
«Техніка» - 11 грудня 2018 р.
Конкурс присвячений 135-річчю з дня народження відомого
популяризатора науки Якова Ісидоровича Перельмана. Завдання
конкурсу пов’язані з публікаціями Я.І. Перельмана.

«Екологія» - 12 грудня 2018 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з екології, біології та географії.

«Астрономія» - 13 грудня 2018 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні знання за
навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з
природознавства, астрономії, а також з фізики, (розділи, що стосуються
астрономічних явищ).

«Історія» - 15 грудня 2017 р.
Завдання відповідають програмі для загальноосвітніх навчальних
закладів і складаються за матеріалами І семестру поточного та ІІ
семестру минулого навчальних років. На прохання вчителів для
старших класів у завдання для 9-11 класів будуть включені питання
також з української літератури із історичним змістом.

«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2018»
ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ в 2017-2018 навч. р.
• «Історик-Юніор» - ТЕМА: 100 років УНР – як це було і на
що вплинуло у вашому місті, селищі тощо. Дослідження на
місцевому матеріалі.
• «Еколог-Юніор» - ТЕМА: Біоіндикація екологічного
стану водоймищ та річок. Дослідження на місцевому матеріалі та практичні рекомендації.
• «Астроном-Юніор» - продовження загальних тем конкурсу 2016р.:
1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
2. Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і навести його
розв’язання (продовження минулорічної теми).
• «Технік-Юніор» - присвячується 135-річчю з дня народження Я.І. Перельмана, видатного
популяризатора науки, автора широко відомих книжок, де цікаво розповідається про науку.
ТЕМА: Оригінальні досліди-фокуси – Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні фокуси,
використовуючи власні ідеї, а також за мотивами науково-популярних книжок Я.І. Перельмана «Жива фізика», «Чи
знаєте ви фізику?» тощо. При цьому необхідно використовувати пристрої, виготовлені власноруч. Проте неможна
використовувати досліди, які були вже продемонстровані на конкурсі в травні 2015-2016 років.
Більше інформації на сайті http://man-junior.org.ua/
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки, а також кращі учнівські проекти публікуються в науково-популярному
журналі Малої академії наук «Школа юного вченого». Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України,
вартість передплати на рік – 200 грн
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК «ШКОЛА ЮНОГО
ВЧЕНОГО» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ НАСТАВНИКІВ.
Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України, вартість передплати на рік – 200 грн

